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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1 MEDIA ONLINE SEBAGAI KOMUNIKASI  MASSA 

 Sebelum masuk ke dalam penjelasan bagaimana media online sebagai 

medium komunikasi massa, terlebih dahulu membahas mengenai komunikasi itu 

sendiri. Carl I. Hovland dalam buku Dedy Mulyana Ilmu Komunikasi Suatu 

Pengantar (2010: 68), Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain. 

 Sedangkan menurut Harol Laswell, cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi dapat dilihat dari kelima unsur, yaitu yang pertama sumber (source), 

sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator 

(communicator). Kedua adalah pesan, pesan adalah seperangkat simbol verbal dan 

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

Ketiga adalah saluran atau media, yaitu alat atau wahana yang digunakan sumber 

untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Keempat adalah penerima 

(receiver) sering juga disebut sasaran/tujuan atau khalayak yakni orang menerima 

pesan dari sumber. Kelima adalah Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima 

setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan dari tidak 

menjadi tahu (Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, 2010:71).  
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 Dilihat dari pengertian diatas komunikasi adalah penyampaian pesan lewat 

media agar pesan yang disampaikan agar lebih mudah dipahami. Dilihat dari 

pemaparan diatas media memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

komunikasi. 

 Menurut Nurudin (2007), komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Sebab awal perkembangannya saja, 

komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of communication 

(media komunikasi massa). Dengan kata lain, massa yang dalam sikap 

perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa disini 

menunjuk kepada khalayak, audience penonton, pemirsa atau pembaca.  Media 

massa merupakan alat utama dalam komunikasi massa, keterkaitan antarfenomena 

itu tidak akan lepas dari media massa. Ini berarti bagaimana media massa 

memengaruhi, membentuk, dan mengarahkan hidup manusia. Bagaimana pula 

fenomena media massa bisa menjelaskan berbagai aktivitas manusia dalam 

pergaulan sosialnya.   

 Everett M. Rogers, seperti yang dikutip oleh Nurudin (2007), dikatakan 

bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk 

mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi (penemuan), lalu 

disebarkan (difusi) melalui media massa akan kuat memengaruhi massa untuk 

mengikutinya. Penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana media memiliki 

pengaruh yang sangat kuat untuk membentuk opini publik. Masyarakat akan 

diarahkan pada sebuah isu atau pemberitaan yang dibawa oleh media massa.  
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 Dalam menyampaikan pesan kepada khalayak atau publik maka 

komunikator membutuhkan media untuk menyampaikan pesannya.  Alex Sobur 

(2001) dalam bukunya Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana 

berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media bisa menjadi 

sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legimitasi dan menjadi alat resistensi 

terhadap kekuasaan. Alex Sobur (2001).  Bagaimana media dimanfaatkan 

segelintir orang untuk mempresentasikan ideologi mereka masing-masing jika 

dilihat dari pengertian yang diatas tersebut. Sudah tidak asing lagi dalam kajian 

ilmu komunikasi bagaimana media digunakan hanya untuk kepentingan pemilik 

media itu sendiri.  

 Banyak sekali media yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk 

menyampaikan pesan. Di era digital seperti ini ada beragam pilihan media yang 

bisa digunakan seperti televisi, media cetak bahkan media online. Kebutuhan akan 

informasi pada saat ini, maka manusia lebih memilih media yang mudah dan 

cepat diakses untuk mendapatkan informasi. Bahkan pada faktanya saat ini 

hampir semua manusia atau masyarakat yang hidup di era digital seperti memiliki 

alat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses informasi seperti 

smartphone,atau sejenisnya. Maka komunikator akan sangat dimudahkan dalam 

hal ini untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak. 

 Media online adalah media massa yang tersaji dalam bentuk online berupa 

tulisan, foto atau video. Media online dapat diakses apabila memiliki jaringan 

internet. Dalam perpektif studi media atau komunikasi massa, media online 

menjadi objek kajian teori "media baru" (new media). Yaitu istilah yang mengacu 

 



 

12 
 

pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, di mana saja, pada 

setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, 

dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi "real-

time".  

 Menurut Asep Syamsul M. Romli (2012), ada beberapa karakteristik 
media online yaitu: 

a. Multimedia    

Dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, 
video, grafis, dan gambar secara bersamaan. 
 
b. Aktualitas  

Berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian 
  
c. Cepat 

Begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang. 
 
d. Update  

Pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari 
sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan. Kita 
belum menemukan istilah "ralat" di media online sebagaimana sering 
muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-menerus. 
 
E. Kapasitas Luas  

Halaman web bisa menampung naskah sangat panjang  
 
F. Fleksibilitas  

Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal 
terbit (update) bisa kapan kapan saja bisa, setiap saat.  

 Kemudian Asep Syamsul M. Romli dalam bukunya "Jurnalistik Online" 

(2012), menjelaskan yang berbeda dengan media cetak adalah kemasan informasi 

media online tidak hanya dalam bentuk teks dan gambar (foto), namun juga bisa 

dilengkapi dengan audio, video,visual, audio-video, animasi, grafik, link, artikel 

terkait (related post), bahkan interactive game, serta kolom komentar untuk 

memberi ruang bagi pembaca menyampaikannya.  Namun demikian, kredibilitas 

media online menurun dari sisi akurasi. Sebagian besar wartawan yang disurvei 
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dalam penelitian Pew Research Center (2004) mengatakan, internet telah 

meningkatkan jumlah informasi yang salah.  

 Asep M. Romli  (2012) bahkan menemukan, hampir setengah editor media 

online mengaku punya sedikit waktu untuk memverifikasi informasi sebelum 

berita itu diposting.  Dengan fakta diatas, anggapan media cetak akan "habis" 

digulung media online tidaklah tepat. Media cetak tetap memiliki pasar tersendiri 

dan memiliki kredibilitas yang lebih dibandingkan media online. 

 Pengertian Jurnalistik Online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, 

online, internet dan website. Jurnalistik dipahami sebagai penulisan, penyusunan, 

peliputan serta penyebaran informasi secara luas melalui media massa. Online 

adalah jaringan tersambung pada Internet atau World Wide Web (www).  Online 

dalam merupakan bahasa internet yang berarti "informasi dapat diakses di mana 

saja dan kapan saja" selama ada jaringan internet. (konektivitas). 

 Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani 

miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan 

Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan 

internetworking ("antarjaringan") (www. wikipedia.com). 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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 2.2 PENGERTIAN DAN STRUKTUR BERITA 

 Dalam buku Teori Komunikasi Massa (1996 : 190), Dijelaskan bagaimana 

nilai dan struktur berita yang telah dirangkum oleh peneliti yaitu : 

 Berita tepat pada waktunya, yaitu tentang peristiwa yang paling akhir atau 

berulang.  

 Berita tidak sistematis, ia berurusan dengan berbagai peristiwa dan 

kejadian berlainan dan dunia dipandang melalui berita itu sendiri terdiri 

atas berbagai kejadian yang tidak bertalian, yang bukan merupakan tugas 

pokok berita untuk menafsirkannya. 

 Berita dapat sirna, berita hanya hidup pada saat terjadinya peristiwa itu 

serta bagi keperluan dokumentasi dan sumber acuan di kemudian hari dan 

bentuk informas lain akan menggantikan berita.  

 Semua peristiwa yang dilaporkan sebagai berita seyogya nya bersifat luar 

biasa atau paling sedikit tidak terduga, sebagai syarat yang lebih penting 

ketimbang signifikansi nyata berita sendiri.  

 Disamping ketidakterdugaan, peristiwa berita dicirikan oleh nilai berita 

lainnya yang relatif dan melibatkan kata putus tentang kemungkinan minat 

audiens. 

 Berita terutama bagi orientasi dan arahan-perhatian, bukan pengganti 

pengetahuan. 
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 2.3 BERITA DAN OBYEKTIVITAS  

 Seperti yang dikutip Husnun Djuraid (2006), unsur berita menjadi sangat 

penting untuk diketahui sebelum menulis karena akan menjadi panduan bagi 

seorang wartawan untuk memutuskan suatu kejadian, informasi atau keadaan itu 

layak diberitakan atau tidak. Banyaknya unsur justru akan mempermudah 

wartawan untuk menentukan bahwa sebuah informasi atau peristiwa layak 

diberitakan atau tidak. Unsur berita itu sebagai berikut : 

1. Penting (significance) 

Mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang banyak atau 
kejadiannya mempunyai akibat atau dampak yang luas terhadap kehidupan 
khalayak pembaca. 

2. Besaran (magnitute) 

Sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besar 
hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan menarik 
untuk diketahui oleh orang banyak. 

3. Kebaruan (timeliness)  

Memuat peristiwa yang baru saja terjadi. Karena kejadiannya belum lama, 
hal ini menjadi aktual atau masih hangat dibicarakan umum. Aktual 
(terkini) berkaitan dengan tenggat waktu bahwa kejadian tersebut bukan 
berita basi atau terlambat memenuhi waktu pemuatan yang sudah 
ditetapkan pemimpin redaksi.  

4. Kedekatan (Proximity) 

Memiliki kedekatan jarak (ataupun emosional dengan pembaca. Termasuk 
kedekatan karena profesi,minat,bakat,hobi,dan perhatian pembaca sebagai 
contoh, seorang staf medis di rumah sakit tentu akan langsung tertarik 
pada berita-berita mengenai kenaikan harga obat atau masalah-masalah 
kesehatan lainnya.  

5. Ketermukaan (prominence)  

Hal-hal yang mencuat dari diri seseorang atau sesuatu benda, tempat, atau 
kejadian. Suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu 
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yang dikenal masyarakat menjadi berita penting untuk diketahui oleh 
pembaca. Cuatan ini adalah hal-hal yang menonjol dari sesuatu atau 
seseorang dan karenanya sesuatu atau seseorang itu menjadi dikenal oleh 
orang banyak, popular, sangat disukai, atau justru sangat dibenci. 

6. Sentuhan manusiawi (human interest) 
 
Sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan menggugah hati, dan minat. 

 Seorang penulis berita baik media cetak atau media online yaitu lebih 

dahulu memahami bahwa berita yang didasarkan pada topik masalah mencakup 

berbagai bidang yang sangat kompleks. Secara besarannya biasa dikelompokkan 

menjadi berita politik, ekonomi,sosial, budaya, hukum, olahraga, 

militer,kriminal,atau kejahatan, dan sebagainya. Sebab sangat berpengaruh pada 

saat pembuatan judul berita, judul berita pada berita politik berbeda dengan berita 

sosial, begitupun berbeda dengan menulis berita kejahatan.  

 Begitupun berita yang tidak proporsional salah satunya adalah judul-

judulnya yang sangat provokatif dan sensasional seperti pada yang dibahas oleh 

peneliti, bahkan antara judul dengan isi sering kali tidak ada kaitannya sama 

sekali. Judul yang sensasional biasanya hanya menurut wartawan pembuat judul, 

bukan sekedar informasi sebenarnya. Banyak sekali judul berita yang sengaja 

dibuat oleh wartawan sekedar hanya untuk menarik minat pembaca seperti 

menggunakan kata ganti atau kata kiasan agar terlihat lebih sensasional. Maka 

sudah jelas bahwa berita mampu untuk membentuk sebuah opini masyarakat 

apabila berita itu tidak disajikan secara benar.  
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 Ada beberapa jenis dan fungsi dalam pembuatan judul yaitu dalam buku 

Sedia Willing Baru "Jurnalistik petunjuk menulis berita" (2010) yaitu : 

1. Judul untuk tujuan propaganda  

 Judul berita model ini sering kali dibuat menonjol dan ditulis dalam huruf 

yang sangat besar untuk menunjukkan betapa pentingnya berita tersebut.  

Judul berita justru dijadikan sebagai alat propaganda,psywar,atau agitasi 

seperti yang banyak dilakukan oleh pers di negara-negara maju (Amerika 

Serikat dan Eropa).  

2. Judul untuk tujuan mencari sensasi  

Terkadang ada juga judul yang dapat menyinggung perasaan seseorang 

karena terlalu sensasional. Seorang pengacara mengadukan koran ke 

pengadilan yang memuat berita mengenai dirinya dengan judul berlebihan 

sehingga membuat perasaannya tersinggung judul tersebut berbunyi 

"Shameful Conduct of an Attorney" yang artinya "Kelakuan hina seorang 

pengacara" Pengacara itu menuntut surat kabar terkait karena judul yang 

dimuat memberi kesan kepada publik bahwa seolah-olah dirinya sering 

sekali berbuat hina.  
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 2.4 KARAKTERISTIK BERITA MEDIA ONLINE  

 Mike Ward dalam Asep Syamsul M. Romli (2012), menyebutkan 

beberapa karakteristik berita media online sekaligus membedakannya dengan 

media konvensional (keunggulan), yaitu : 

Immediacy : Kesegeraan atau kecepatan penyampaian informasi. Radio 

dan tv memang bisa cepat menyampaikan berita, namun biasanya harus 

"menginteprupsi" acara yang sedang berlangsung (breaking news). Berita 

di media online tidak demikian. Tiap menit, bahkan dalam hitungan detik, 

sebuah berita dapat diposting. 

Multiple Pagination : Bisa berupa ratusan page (halaman), terkait satu 

sama lain, juga bisa dibuka tersendiri (new tab/new window).  

Multimedia : Menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis 

sekaligus.  

Flexibility Delivery Platform : Wartawan bisa menulis berita kapan saja 

dan dimana saja, diatas tempat tidur sekalipun. 

Archieving : Terarsipkan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori 

(rubrik) atau kunci (keyword, tags), juga tersimpan lama yang dapat 

diakses kapanpun. 

Relationship with reader : Kontak atau interaksi dengan pembaca dapat 

"langsung" saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain.  
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 Sedangkan menurut Rey, G. Rosales dalam Asep Syamsul M. Romli 

(2012), 

Headline : Judul berita yang ketika diklik akan membuka tulisan secara 

lengkap dengan halaman tersendiri. 

Text : Tubuh tulisan dalam satu halaman utuh atau terpisah ke dalam 

beberapa tautan (link). 

Picture : Gambar yang menyertai atau memperkuat cerita. 

Ghraphic : Grafis biasanya berupa logo, gambar, atau ilustrasi yang 

terkait dalam berita. 

Related Link : Link terkait; tulisan terkait yang menambah informasi dan 

penambahan wawasan bagi pembaca, biasanya diakhir tulisan atau 

disampingnya. 

Audio : Suara, musik, atau rekaman suara yang berdiri sendiri atau 

digabungkan dengan slide show atau video. Video-video yang terkait 

dengan tulisan. 

Slide Shows : Koleksi foto yang lebih mirip galeri gambar yang biasanya 

disertai keteranagan foto. Beberapa slide shows juga bisa disertai suara 

(sound, voice). 

Animation : Animasi atau gambar bergerak yang diproduksi untuk 

menambah dampak cerita. 

Interractive Features : Grafis yang di desain untuk interaksi dengan 

pengguna (user), misalnya termasuk peta lokasi (map, google map).  

Interactive Games : Biasanya di desain seperti mini-video games yang 

bisa dimainkan oleh user (play the news).  
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 2.5 MEDIA ONLINE DAN ISU LGBT  DI INDONESIA 

 Terkait masalah isu LGBT tentang pernikahan sesama jenis media online 

banyak sekali yang memblow -up isu ini setelah dilegalkan nya tentang 

pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Dan ketika media online di Indonesia 

memberitakan tentang bagaimana aksi-aksi yang dilakukan komunitas-komunitas 

LGBT di Indonesia.  

Berikut beberapa contoh pemberitaan media online tentang Isu LGBT tentang 

pernikahan sesama jenis :  

 Liputan6.com, Jakarta (12 Juli 2015) Pernikahan sejenis yang kini legal 

di Amerika Serikat membuat komika Mongol Stres turut sumbang komentar. 

Meski sering mengangkat tema 'cowok KW' di atas panggung, Mongol tak setuju 

UU serupa muncul di Indonesia. 

"Yang benar saja. Kita itu negara dengan adat timur yang kuat, masa ada UU 

seperti itu. Saya pribadi sangat tidak setuju," kata Mongol usai gala premiere 

film Comic 8: Casino Kings di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, baru-

baru ini. 

 VIVA.co.id (07 Oktober 2015) - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Indonesia dan United Nations Development Program (UNDP) menggelar diskusi 

terarah dengan 20 editor, membahas isu LGBTI (lesbian, gay, biseks, 

transgender, interseks). 

Sering kali karena pertimbangan traffic, media terjebak menggarap isu LGBT 

dengan mengedepankan sisi sensasional dan bombastis. "Editor meeting ini untuk 

membangun kesepahaman bagaimana media memuat isu LGBTI agar lebih 

berimbang dan meningkatkan kualitas pemberitaan," kata Suwarjono dalam rilis 

AJI, Selasa 6 Oktober 2015. 

 

 BEKASI (01 Desember 2015) - Komunitas homoseksual atau gay di 

Bekasi dalam kesehariannya sama dengan masyarakat biasa. Berkumpul, bekerja 

dan melakukan aktivitas lainnya. Namun demikian, komunitas gay lebih banyak 

terlihat dan menonjolkan diri mereka dibandingkan kaum lesbi. 

Bahkan, dari survei yang dilakukan LSM Gaya Patriot yang memiliki kepedulian 

terhadap pasangan homoseksual menyatakan 90 persen gay lebih suka melakukan 
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aktivitas mereka diluar rumah. Sementara, lesbi lebih menutup diri dari 

identitasnya sebagai pasangan sejenis dan lebih suka berada di dalam ruangan. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA (24 Oktober 2015)-- Anggota Komisi VIII DPR 

RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengatakan, perlu dibentuk satuan tugas 

(satgas) yang menangani kerukunan umat beragama.  

"Satgas kerukunan umat beragama ini harus dituangkan dalam Memorandum of 

Understanding (MoU) antara pemerintah pusat dan daerah," kata Abdul Fikri 

Faqih menerangkan, Sabtu, (24/10). 

Dalam satu tahun terakhir kerukunan umat beragama diusik dengan beberapa isu 

seperti rencana dihapuskannya kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP), 

isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Syiah, bahkan komunisme. 

Padahal, kerukunan umat beragama merupakan aset yang bisa mendorong 

semangat bangsa menghadapi himpitan ekonomi. 

 Sebagian besar media online di Indonesia seolah-olah ingin memberitahu 

masyarakat Indonesia bahwa isu ini memberikan keresahan pada masyarakat 

Indonesia. Meskipun isu mengenai LGBT di Indonesia sudah ada sejak lama, 

Namun kali ini pada pertengahan tahun 2015 sampai awal tahun 2016 media 

online terus memberitakan isu LGBT.  Belum lagi mengenai isu pernikahan 

sesama jenis yang berlangsung di Bali dan Boyolali pada beberapa bulan yang 

lalu.  

 Dalam hal ini setiap aktivitas Jurnalistik aspek etika, moral dan nilai-nilai 

tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media (Eriyanto, 2002:23). 

Walter Lippman secara radikal bahkan menyatakan bahwa dalam proses kerjanya, 

wartawan bukan melihat terus menyimpulkan dan dan menulis, tetapi lebih sering 

terjadi adalah menyimpulkan dan kemudian melihat fakta apa yang dikumpulkan 

di lapangan. Disini wartawan tidak bisa menghindari kemungkinan subjektivitas, 

memilih fakta yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin dibuang.  
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 2.6 SEJARAH PERGERAKAN LGBT  DI INDONESIA 

Seperti yang dikutip dari skripsi Chay Booker (2012), advokasi Lesbian 

Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia adalah salah satu paling tua 

serta paling besar di Selatan Timur Asia. Advokasi muncul tahun 1960-an ketika 

waria menjadi lebih terlihat di masyarakat. Mereka mulai dengan isu-isu sosial 

dengan beberapa bantuan dari pemerintah.  

 Organisasi gerakan gay, Gaya Nusantara didirikan pada tahun 1987. 

Fokusnya adalah masih pada pencegahan, perawatan,dukungan dan pengobatan, 

dan bekerja dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya dengan 

tempat kerja terpanjang yang diambil di Jawa Timur dan di Kota Surabaya.  

 LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang 

menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena 

LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada 

dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. 

 Bahkan data yang diperoleh kemenkes pada tahun 2012, terdapat 

1.095.970 LSL (Lelaki berhubungan seks dengan lelaki). Lebih dari lima 

persennya mengidap HIV, Namun pada tahun 2011 data yang diperoleh oleh PBB 

terdapat sekitar tiga juta penduduk Indonesia adalah LGBT, ini berarti kurang 

lebih tiga persen dari total penduduk di Indonesia adalah LGBT. (Penulis, 

Achmad Syalabi 2016). 
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2.7 PERSEPSI  MEDIA MASSA TERHADAP LGBT DI 

INDONESIA 

Persepsi umum tentang LGBT di Indonesia bertahun-tahun secara 

bertahap berubah dan hal ini secara terus menerus akan menciptakan kesadaran 

lebih untuk komunitas LGBT, tampaknya media selalu menggambarkan 

homoseksual sebagai kelompok individu yang buruk, dengan cerita-cerita negatif 

dan tidak pernah positif. Pada saat ini persepsi ini dianggap wajar. Sebab masih 

ada sebagian besar orang atau masyarakat belum sepenuhnya memahami isu 

homoseksualitas. Namun masih sangat subyektif jika belum mendapatkan atau 

informasi yang komperhensif1. 

Individu atau kelompok LGBT dalam prasangka orang Indonesia 

menghadapi tantangan baik secara sosial maupun hukum di Indonesia. Sama 

seperti negara-negara lain di asia tenggara pernikahan sesama jenis  adalah ilegal 

bagi pemerintah di Indonesia, kaum LGBT sulit untuk bisa  mencari pekerjaan 

dan sejenisnya.  Sebab sebagian besar warga Indonesia menolak kehadiran LGBT 

di lingkungan mereka, karena kebanyakan melihat LGBT sebagai “tidak normal” 

dan banyak yang merasa mereka telah melanggar norma-norma yang berlaku di 

Indonesia. Saat ini masih belum ada hukum yang jelas untuk melindungi 

diskriminasi terhadap homoseksual atas dasar gender atau orientasi seksual.  

 

                                                           
1 Chay, Brooker., ( 2012) "Youre  guy not  normal Kehidupan kaum guy di Jawa Timur laporan Tim 

Acicis UMM 
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 2.8  DISKRIMINASI TERHADAP KElOMPOK MINORITAS  

 Pada tahun 1939, beberapa psikologi sosial mempublikasikan sebuah buku 

yang berpengaruh dengan judul Frustration and Anggression (Dollard, dkk., 

1939). Dalam buku ini, mereka menyatakan bahwa agresi sering kali berakar dari 

frustasi, intervensi terhadap tingkah laku yang memiliki tujuan tertentu. Dengan 

kata lain, agresi sering kali terjadi dalam situasi dimana orang dicegah untuk 

memperoleh apa yang mereka inginkan. Dalam berbagai kasus, orang memiliki 

sikap negatif terhadap anggota beberapa kelompok tidak dapat mengekspresikan 

pandangan mereka secara langsung. Hukum, tekanan sosial, dan ketakutan akan 

dikucilkan semua berfungsi untuk mencegah orang menampilkan pandangan 

diskriminasi nya di depan umum.  

Contoh-contoh dramatis kriminalitas berdasarkan kebencian (hate crimes), 

kriminalitas berdasarkan pada prasangka rasial, etnis dan tipe prasangka lainnya 

terus berlangsung dengan frekuensi yang menganggu. Sebagai contoh Matthew 

Shepard, seorang mahasiswa dibunuh hanya karena ia seorang homoseksualiatas. 

Orang yang melakukan kejahatan ini begitu dipenuhi oleh kebencian pada kaum 

Guy dan sejenisnya. Aksi seperti ini menunjukkan bahwa ekspresi prasangka yang 

ekstrem masih terus berlangsung sampai hari ini, bahkan karena keampuhan 

senjata modern dan sifat masyarakat modern saling tergantung dan kompleks. 

Akan tetapi peristiwa-peristiwa seperti ini relatif masih jarang, dan secara umum 

prasangka diekspresikan dengan bentuk tingkah laku yang lebih halus (Robert A. 

Baron, 2003:216).  
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2.9 IDENTITAS DAN STEOROTIP GENDER 

 Setiap orang memiliki identitas gender (gender identity) yaitu bagian 

kunci dari konsep diri dalam label sebagai laki-laki atau perempuan. Pada 

sebagian orang, jenis kelamin biologis dan identitas gender berkorespondensi, 

walaupun proporsinya kecil dalam populasi, identitas gender mereka berbeda dari 

jenis kelamin mereka. Dalam hal-hal tertentu, ada norma-norma sosial yang tetap 

tradisional, dimana tingkah laku sesuai dengan gender yang diharapkan. Sehingga, 

pria seharusnya kuat, dominan, asertif, sementara wanita seharusnya perhatian, 

sensitif, dan ekspresif secara emosional (Robert A. Baron, 2003:192). 

 Bagi mereka yang nyaman dengan norma-norma ini, mereka akan puas 

jika berhasil memenuhi pola yang diharapkan (Wood dkk., 1997). Tingkah laku 

bersteorotip gender mempengaruhi postur tubuh pria duduk dengan kaki dan 

lengan menjauh dari tubuh, sementara wanita duduk dengan salah satu kaki 

ditumpangkan pada kaki yang lain, dan tangan pada tubuh. Wanita yang memiliki 

postur seperti laki-laki dipandang sebagai maskulin, dan pria yang mengapdosi 

postur perempuan dipandang feminim (Vrugt&Luyerink, 2000).  Dengan 

diperkenalkannya androgini sebagai salah satu kemungkinan peran gender, 

banyak penelitian berfokus pada hipotesis yang menyatakan bahwa androgini 

lebih disukai daripada tipe gender laki-laki dan perempuan. Daripada beragumen 

membela atau melawan hipotesis tersebut, akan lebih berguna bila kita 

mengkonseptualisasikan para gender sebagai sesuatu yang bervariasi dalam 

dimensi yang mencakup feminitas, maskulinitas, dan sebuah kombinasi keduanya 

((Robert A. Baron, 2003:193).  
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 2.10 TEORI HIRARKI PENGARUH ISI MEDIA  

 Seperti yang dikutip dalam skripsi Richad Firman Hadi Prayoga (2014), 

teori hirarki pengaruh isi media (Theories of Influence on Mass Media Content) 

diperkenalkan oleh  Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini 

menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik 

dari pengaruh internal dan eksternal . Shamaker dan Reese membagi kepada 

beberapa level media. Yaitu pengaruh dan individu pekerja media (individual 

level), pengaruh dari organisasi media (organizational level), pengaruh dari 

rutinitas media (media routinitas level), pengaruh dari luar media (outside media 

level), dan yang terakhir adalah ideologi (ideology model, Shoemaker 1996:60).  

 Dalam skripsi Mulyadi Saputra (2012), juga memaparkan, bahwa untuk 

menilai media pengaruhnya dari sisi ini, maka teori hirarki pengaruh isi media 

merupakan teori yang tepat. Untuk bahwa kajian tentang isi media massa harus 

didasarkan asumsi bahwa isi pesan media bukanlah cerminan realitas masyarakat. 

Akan tetapi, selalu ada faktor – faktor yang mempengaruhi isi media tersebut. 

Asumsi dari teori hirarki pengaruh isi media adalah bagaimana isi pesan media 

yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal 

organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal 

pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik 

media, individu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. 

Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan 

dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya. 

Reese, (1991) mengemukakan bahwa isi pesan media atau agenda media 
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merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. 

Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari program 

internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal 

dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu berpengaruh secara 

sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya. 

Dalam teori ini dapat dilihat bagaimana setiap media memiliki pengaruh 

yang berbeda-beda dari setiap level dalam mengkonstruksikan berbagai realitas 

atau peristiwa serta realitas yang akan disiarkan. Misalnya saja pada pengaruh 

organisasi media, bagaimana peran organisasi media sangat berpengaruh dalam 

pembentukkan sebuah pesan dalam salah satu industri media, pada penelitian ini 

misalnya jika dihubungkan dengan teori pengaruh isi media maka bisa dilihat 

bagaimana Republika.co.id yang dibangun oleh-oleh remaja-remaja muslim di 

Indonesia mencoba mengemas sebuah media sesuai dengan norma-norma serta 

nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam, maka ketika membuat sebuah berita akan 

memperhatikan nilai-nilai tersebut.  

Hamad (2004) Mengatakan, pada prinsipnya, proses konstruksi realitas 

yakni setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, 

atau benda. Karena sifat dan faktanya, bahwa pekerjaan media massa adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah 

mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun 

realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana 

yang bermakna. Dengan demikian selururh isi media adalah realitas yang telah 
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dikonstruksikan (constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna 

(Hamad, 2004:11).  

 2.11 MEDIA SEBAGAI INSTITUSI EKONOMI  

 Media massa mampu mempresentasikan diri sebagai ruang publik yang 

utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya, ditingkat lokal 

maupun global. Media massa dari sisi lain juga menyebarkan dan memperkuat 

strukur ekonomi politik tertentu. sebagai institusi ekonomi, media massa hadir 

menjadi suatu industri yang menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar bagi 

setiap pengusaha.  Potensi ekonomi yang besar dari sumber industri media massa 

inilah yang kemudian mendorong konglomerasi media massa berjalan 

"Mengakuisisi pasar" di Indonesia. Mereka membentuk jaringan usaha (network 

bisnis) untuk memperkuat segmentasi pasar dan mengkokohkan kekuatannya di 

benak masyarakat luas. Masing-masing pemilik perusahaan media berlomba 

menyajikan beragam program dan produk media agar keuntungan bisnisnya terus 

meningkat (Kun waziz, 2012:3) dalam bukunya media massa dan konstruksi 

realitas.  

 Maka sudah sewajarnya apabila hingga saat ini keuntungan ekonomi dari 

bisnis media massa sangat menguntungkan penguasa media. Faktor ekonomi 

media memang sangat mempengaruhi sebuah organisasi media. Hal ini yang 

menjadi pemicu sebuah pembentukan pesan, nilai dari sebuah informasi yang 

seharusnya diberikan kepada masyarakat berganti menjadi konstruksi dari sebuah 

perusahaan media untuk meraup keuntungan dari pengiklan sebesar-besarnya 
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meskipun harus melupakan nilai-nilai estetika dari sebuah informasi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kemasan lebih penting daripada isi.  

 Menurut teori Marxis dalam buku Media Massa dan Konstuksi Realitas 

(Kun Waziz, 2012:5) disebutkan bahwa media massa diyakini bukan sekedar 

medium lalu lintas pesan antar unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, 

melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh 

kelompok secara ekonomi dan politik dominan. Melalui pola kepemilikan dan 

melalui produk-produk yang disajikan, media adalah perangkat ideologis yang 

melanggengkan dominan kelas pemodal terhadap pubik yang diperlakukan 

semata-mata sebagai konsumen, dan terhadap pemegang kekuasaan untuk 

memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar.  

 Realitas yang terjadi pada media di Indonesia memang sudah dalam tanda 

kutip "beralih fungsi" menjadi sarana untuk meraup keuntungan dari pemilik 

media tersebut. Mereka lebih melihat bagaimana sebuah media khususnya media 

online menjadi sumber ekonomi bagi perusahaan maka tidak jarang mereka para 

pemilik media bukan lagi untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada 

masyarakat namun telah dikonstruksi sesuai dengan keinginan perusahaan.  

 2.12 KONSEP FRAMING 

 Dalam buku Eriyanto (2004), William A. Gamson memiliki pandangan 

sebuah frame mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat 

organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan 

suatu isu. Sebuah frame pada umumnya menunjukan dan menggambarkan range 
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posisi. Frame dipandang sebagai cara bercerita (story line) atau gagasan ide-ide 

yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari 

peristiwa yang berkaitan dari suatu wacana.  

 Robert N Entman menjelaskan framing adalah proses seleksi dari berbagai 

realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan 

aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks 

khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari sisi lain.  

 Murray Edelman Framing adalah apa yang kita ketahui tentang realitas 

atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan 

mengkonstruksi / menafsirkan realitas.  

 Menurut Pan dan Kosicki, dalam analisis framing, teks berita dilihat terdiri 

dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai yang 

akan dikonstruksi dalam pikiran khalayak. Dengan kata lain, tidak ada pesan atau 

stimuli yang bersifat objektif, sebaliknya teks berita dilihat sebagai perangkat 

kode yang membutuhkan intepretasi.   

 Namun meski demikian peneliti juga memiliki pandangan sendiri 

mengenai framing setelah menyimpulkan dari beberapa pandangan para tokoh 

diatas. Menurut peneliti framing merupakan salah konsep atau cara untuk melihat 

bagaimana cara pandang kita untuk memahami sebuah isu atau gagasan dari 

pembuat berita. Serta bagaimana cara pandang media melakukan seleksi isu dalam 

menulis berita. 
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Entman (Eriyanto, 2000a: 94; Triputra, 2004 :412), melihat framing dalam 

dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek - aspek 

realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses 

seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif 

wartwanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan 

dibuangnya. Dibalik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang 

ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam 

produksi sebuah berita.  


